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ÖZET
Serbest doku aktarım ı, doku kayıplarının yeniden  
yapılandırılmasında sık olarak kullanılmaktadır. Özellikle 
serbest olarak nakledilen ‘fasciocutaneous " başta olmak 
üzere hemen tüm .serbest olarak nakli yapılan dolcularda, geç 
dönemde yeterli kitle küçülmesinin olmaması işlevsel ve 
görünüm acısından kusur oluşturmaktadır. Bu tür durumlarda 
cerrahi olarak çıkarılma yapılabilmesine rağmen eşit bir 
küçülme genellikle sağlanamamaktadır. Fournier’in 1986'da 
tarifi ediği şırınga yağemme yöntemi günümüzde bölgesel yağ 
birikim lerinin düzeltilmesinde oldukça yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Serbest “scapular ” doku ile ayakta bulunan 
doku kaybının onarımı yapılması bir hastada, doku kitlesi 
şırınga yağ emme yöntemi ile küçültülmüştür. İşlevsel ve 
görünüm açısından oldukça eşit küçülme sağlanmış, işlem 
bölgesel sinir bloğu ile herhangi bir sorun gelişmeden 
tamamlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Doku kitlesinin küçültülmesi, Şırınga yağ 
emme, Serbest doku aktarımları.

GİRİŞ
Gerard Illouz 1976 yılında kanül kullanarak vücuttan 

yağ dokusunun uzaklaştınlabileceğini göstermiştir1. 
Günümüze kadar “liposuction” işlemi bu amaç dışında; 
“lipom” çıkarılması2, erkekte memelerin aşırı büyümesi3, 
koltukaltı sarkmaları ve fazlalıklarında4, “lenfodem” 5 
yağ ölçümlerinin veya kan toplanmalarının boşaltılması6 
gibi amaçlarla da kullanılmıştır. Özellikle serbest 
“fasciocutaneous” dokularda daha fazla olmak üzere 
hemen tüm serbest olarak nakil yapılan dokularda geç 
dönemde devam eden sıvı birikimi ye yetersiz kitle 
gerilemesi görünüm açısından kusur oluşturmaktadır, Bu 
tip durumlarda cerrahi olarak çıkarılma yapılabilmesine 
rağmen düzgün yüzeyli küçülm e genellikle 
sağlanamamaktadır. Serbest nakil yapılan dokularda kitle 
küçültülmesi amacıyla bilmen yağ emme yöntemi ilk defa

SU M M A R Y
The Reduction ofthe Free Flap Volüme Using with Syringe 
Liposuction Method
Free flaps are commonly employeâ the reconstruction o f  tis- 
sue defects. İt is the mostcommon disadvantage thatfree flaps, 
particularly the fasciocutaneous flaps keep their initial vol
üme so as to cause an unpleasing aesthetic result in longterm. 
Despite the fact that surgical excisions may be performed to 
minimize the bullcy appearance, a uniformly minimized vol
üme is hard to obtain. After the fırst description o f  syringe 
liposuction by Fournier in 1986, this method has become a 
common method fo r  the correction o f regional fa t deposits. 
Large flap volüme are easily decreased vvith syringe method. 
İn our case, the bulk ofa free scapular flap usedfor resurfac- 
İng o f  foot dorsum was corrected by the help o f  syringe 
liposuction method. An acceptable aesthetic appearance along 
the flap with a decreased volüme oftheflap has been aüained. 
This procedure was performed under local anaesthesia and 
no complications occurred.
Key IVords: Flap debulking, Syringe liposuction, Free flap.

1986 yılında Hallock ve arkadaşları tarafından 
kullanılmıştır7. Yine “ultrasound liposuction” yöntemi 
de bu amacıyla kullanılmıştır8. Pierre Foumier 19 86’ da 
şırınga yağ emme yöntemini tanımlamıştır9. Ancak biz 
şırınga ile yağ emme yöntem inin bu amaçla 
kullanılmasına yayınlarda rastlamadık. Uygulaması 
kolay, daha az kan kaybı, daha az zararı olan şırınga yağ 
emme yöntemi ile bu tip kitle sorunu olan dokularda 
düzgün yüzeyli bir küçültm e sağlanabileceği 
düşünülmüştür. Bu amaçla, serbest “scapular” doku ile 
ayaktaki doku kaybının yeniden yapılandırılması 
yapılmış bir hastada, doku kitlesi şırınga yağ emme 
yöntemi ile küçültülmüştür.
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ŞIRINGA YAĞ EMME

Şekil 1: Olgunun ameliyat öncesi görüntüsü.

Şekil 3: Şırınga ile "iiposuction" işlemi.

trafik kazası sonrası oluşan bacakta doku kaybı, olaydan 
10 gün sonra serbest “s çapul ar” doku nakli yapılmıştı 
(Şekil 1). Hasta daha sonra nakledilen dokunun alıcı 
alanında devam eden şişkin görünümün düzeltilmesi için 
tekrar servisimize başvurdu. Ameliyat 10 cc bölgesel 
blok yapan maddenin (%2 lidocain + 1/200 000 
adrenalin), nakli yapılan dokunun yağ dokusu içerisine 
verilmesinden sonra “Medicon® 3mm (Mercedes)” künt 
uçlu 22 cm kanül ile şırınga yağ emme işlem i 
gerçekleştirildi (Şekil 2, 3). Yaklaşık 35 cc miktar yağ 
alman hastaya ameliyat sonrası 1 ay kadar elastik sargı 
uygulandı. H astanın ameliyat sonrası 3. aydaki 
kontrolünde bu yöntemin doku kitlesinin küçültülmesi 
işleminde oldukça başarılı olduğu gözlendi (Şekil 4).

TARTIŞMA VE SONUÇ
Serbest olarak nakil yapılan dokularda geç dönemde 

devam eden sıvı birikimi ve yetersiz doku incelmesi 
sonucu oluşan kaba görüntü hasta ve hekimi rahatsız 
etmektedir. Bu durumun düzeltilmesi amacıyla serbest 
“musculocutaneous” dokularda ameliyat sonrası takip 
açısından önemli olan deri adası ve altındaki yağ dokusu

Şekil 2: İşlem için kullanılan şırınga sistemi.

Şekil 4: Olgunun işlem sonrası 3. aydaki görünümü.

daha sonra çıkarılıp üzeri serbest deri ile kapatılabilir1 . 
Sadece serbest kas dokusu üzerine serbest deri 
nakl edilebilir". Bu gibi sadece kas veya kas-deri dokusu 
uyarımı olmayan kas dokusunun gerilemesi sonucu kitle 
küçülmesi “fasciocutaneous” dokulara göre daha 
fazladır. Ancak bu yöntemler hastanın uyutulması ile 
yapılabilen ve serbest deri alman sahada da yeni bir hasar 
oluşturan yöntemlerdir. Serbest nakil yapılan dokularda 
kitle küçültülmesi amacıyla bilinen yağ emme yöntemi 
ilk defa 1986 yılında Hallock ve arkadaşları tarafından 
kullanılmıştır7- Yine “ultrasound İiposuction” bu amaçla 
kullanılmışür*. Ancak bilinen ve ultrasound İiposuction 
yöntemleri pahalı, taşınması zor olan aletleri gerektirir. 
Biz şırınga yağ emme yöntemini, sorunsuz ve oldukça 
başarılı olarak gerçekleştirdik. Şırınga yağ emme 
yönteminin bu amaçla kullanımı ile ilgili yayma 
rastlamadık.

Bu işlemi künt uçlu kanül ile gerçekleştirdik. 
Kullanılacak kanül ucunun sivri olması işlemi daha da 
kolaylaştırabilir. Dokuda beslenm e bozukluğu 
oluşturabilmesi İhtimaline karşı dokuya verilen bölgesel 
sinir blokanmm miktarı fazla olmamalıdır. Bu yöntem
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pahalı olmayan, taşınabilir, az sayıda alet içeren bir set 
ile gerçekleştirilebilir (Şekil 2). İşlem esnasında 
nakledilmiş dokunun yatağından ayrılmaması için 
oldukça nazik ve yavaş çalışılmalıdır. Yine nakledilmiş 
dokunun dolaşımı dikkatle gözlemnelidir. Vakumlanan 
nakledilmiş dokunun yağ dokusu ihtiyaç olması halinde 
başka bir alana enjekte edilerek kullanılabilir. İşlem 
sonrası nakledilmiş dokunun kasılmasına yardımcı olmak 
amacıyla çok sıkı olmayacak şekilde elastik sargı ile 
baskı uygulanmasını öneriyoruz.
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